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  اخلالصة اجلامعة لقواعد التفسري النافعة: الكتاب 

 حامد بن عبداهللا العلي

  اخلالصة اجلامعة لقواعد التفسري النافعة
  حامد بن عبداهللا العلي

  ه وصحبه وبعداحلمد هللا والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آل
فهذه خالصة ، فيها فصول جامعة لقواعد نافعة ، ولطائف ماتعة ، تعني املستنبط من القرآن على 

إستنباط معانيه ، وتفتح للمفسر أبوابا يف بيان مراميه ، مث إنه الخيفى على اللبيب ، أن معاين القرآن 
ى قدر إخالصه ، ويرد عنها أهل األهواء وأسراره حبر ليس له ساحل ، يؤيت اهللا تعاىل فهمها ملن شاء عل

فريجعون بال طائل ، وإمنا تترتّل بركة القرآن على من تعلّق به على قدر تعلقه ، فمن قام به آناء ليله 
  .واره ، فتح اهللا تعاىل له به أسراره ، وكشف له أستاره 

ينفع مال وال بنون إال من أتى اهللا ونسأل اهللا تعاىل أن يتقبل منا أعمالنا ، وجيعلها ذخرية لنا ، يوم ال
  .بقلب سليم

  فصل
  مدخل وتعريفات

  .ما انبين عليه غريه : القاعدة لغة 
  كلي يندرج حتته أحكام جزئية: وإصطالحا 
  يدور معناه على الكشف والبيان ، فهو إخراج الشيء من مقام اخلفاء إىل مقام التجلي: التفسري 

  .عاين القرآن وأحكامهعلم يعرف به م: والتفسري إصطالحا 
علم التفسري أشرف العلوم ، ألن شرف العلم بشرف املعلوم ، وكالم اهللا تعاىل هو صفة من صفاته ، 

  .وشرف معرفة معاين كالمه ، اليساويه شرف
  قواعد كلية يتوصل ا إىل معرفة معاين القرآن وأحكامه: قواعد التفسري 

ل الفقه بالنسبة لألحكام الفقهية العملية ، فكما أن أصول فقواعد التفسري بالنسبة للتفسري مثل أصو
الفقه تضبط اإلستدالل وتعرف الفقيه كيفية إستنباط األحكام من النصوص ، كذلك قواعد التفسري 

  .تضبط اإلستدالل ممن القرآن وتعرف املفسر كيف يستدل بالقرآن على معانيه و أحكامه
  .وعلوم القرآن ، هو أن القواعد جزء من علوم القرآن والعالقة بني قواعد التفسري القرآن ، 



  معىن القرآن
  القرآن مصدر مبعىن اسم املفعول قرأ يقرأ قراءة وقرآنا ،

  .مبعىن تال ، أو مبعىن مجع ، ومنه القرية ألا جتمع السكان : وقرأ يف اللغة 

)١/١(  

  

  والقرآن أي املتلو ، أو اموع
  .اموع أي الذي مجع كل ما يف كتب األولني ومما ذكره العلماء يف معىن 

  .وهو كالم اهللا تعاىل املرتل على حممد صلى اهللا عليه وسلم املتعبد بتالوته 
وهو حمفوظ بالصدور ، منقول بالتواتر ، ومن أنكر منه حرفا جممعا عليه بني القراء فهو كافر ، وكذا من 

  .ادعى أن شيئا منه مكتوم
  .غيري ، والتبديل ، والنقص ، والزيادة والقرآن حمفوظ من الت

  وهلذا صار أهل البدع والزندقة إىل تأويله التأويالت الباطلة ملا عجزوا عن تغيري ألفاظه
والقرآن كتاب مبارك ، بركته يف تأثريه على القلب ، وعلى البدن ، وعلى الفرد ، وعلى األمة ، وعلى 

  .الناس مجيعا
يد ، واملبارك ، و الكرمي ، والعظيم ، والكتاب ، والذكر ، والترتيل ، و النور ، مساه اهللا تعاىل القرآن ا

  واهلدى ، والشفاء ، والرمحة ، واملوعظة ، ومبني ، وبشرى ، وعزيز ، وبشري ،و نذير
  :مصادر هذا العلم 

  .القرآن ، والسنة ، و املأثور عن الصحابة ، أصول الفقه ، علوم اللغة 
  :مؤلفاته 
كالم يف هذا العلم منثور يف كتب التفسري ، واألصول ، وعلوم القرآن ، مث صدرت عدة مؤلفات كان ال

وكتاب املنهج القومي البن الصائغ ) هـ ٦٢١(منها قواعد التفسري لفخر الدين بن اخلطيب احلنبلي 
( كافيجي ، التيسري يف قواعد التفسري لل) هـ ٨٤٠(وقواعد التفسري البن الوزير ) هـ ٧٧٧( احلنفي 
  ) .هـ ١٣٧٦(، والقواعد احلسان للسعدي ) هـ ٨٧٩
  فصل

  حيتاج املفسر إىل مخسة عشر علما
  أحدها اللغة ألن ا يعرف شرح مفردات األلفاظ ومدلوالا حبسب الوضع

  قال جماهد ال حيل ألحد يؤمن باهللا واليوم اآلخر أن يتكلم يف كتاب اهللا إذا مل يكن عاملا بلغات العرب



دم قول اإلمام مالك يف ذلك وال يكفي يف حقه معرفة اليسري منها فقد يكون اللفظ مشتركا وهو وتق
  يعلم أحد املعنيني واملراد اآلخر
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النحو ألن املعىن يتغري وخيتلف بإختالف اإلعراب فال بد من إعتباره أخرج أبو عبيد عن احلسن : الثاين 
مس ا حسن املنطق ويقيم ا قراءته فقال حسن فتعلمها فإن أنه سئل عن الرجل يتعلم العربية يلت

  الرجل يقرأ اآلية فيعىي بوجهها فيهلك فيها
التصريف ألن به تعرف األبنية والصيغ قال ابن فارس ومن فاته علمه فاته املعظم ألن وجد مثال : الثالث 

  .كلمة مبهمة فإذا صرفناها اتضحت مبصادرها
تفاسري قول من قال إن اإلمام يف قوله تعاىل يوم ندعو كل أناس بإمامهم مجع وقال الزخمشري من بدع ال

أم وأن الناس يدعون يوم القيامة بأمهام دون آبائهم قال وهذا غلط أوجبه جهل بالتصريف فإن أما ال 
  .جتمع على إمام

باختالفهما كاملسيح هل االشتقاق ألن االسم إذا كان إشتقاقه من مادتني خمتلفتني اختلف املعىن : الرابع 
  .هو من السياحة أو املسح

خلامس والسادس والسابع املعاين والبيان والبديع ألنه يعرف باألول خواص تراكيب الكالم من جهة 
إفادا املعىن وبالثاين خواصها من حيث إختالفها حبسب وضوح الداللة وخفائها وبالثالث وجوه حتسني 

ي علوم البالغة وهي من أعظم أركان املفسر ألنه ال بد له من مراعاة ما الكالم وهذه العلوم الثالثة ه
  .يقتضيه اإلعجاز وإمنا يدرك ذه العلوم 

علم القراءات ألن به يعرف كيفية النطق بالقرآن وبالقراءات يترجح بعض الوجوه احملتملة على : الثامن 
  .بعض

  .أصول الدين: التاسع 
  .أصول الفقه: العاشر

  .أسباب الرتول: شر احلادي ع
  .الناسخ واملنسوخ ليعلم احملكم من غريه: الثاين عشر

  .الثالث عشر الفقه
  .األحاديث املبينة لتفسري امل واملبهم: الرابع عشر 

اخلامس عشر علم املوهبة وهو علم يورثه اهللا تعاىل ملن عمل مبا علم وإليه اإلشارة حبديث من عمل مبا 
  مل يعلمعلم ورثه اهللا علم ما 



  فصل
  :قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا 
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 ـ جيب أن يعلم أن النيب صلى اهللا عليه و سلم بين ألصحابه معاين القرآن كما بين هلم ألفاظه، فقوله ١
  يتناول هذا و هذا) لتبني للناس ما نزل إليهم ( تعاىل 
بن عمر أنه قام على حفظ البقرة عدة سنني ، وكان ـ تدبر القرآن بدون فهم معانيه، ال ميكن ، عن ا٢

  الصحابة رضي اهللا عنهم ال يتجاوزون العشر آيات حىت يتعلموها و يعملوا ا
   ـ كان الرتاع بني الصحابة يف تفسري القرآن قليال جداً ، و إن كان يف التابعني أكثر منه يف الصحابة٣
فهم ىف األحكام أكثر من خالفهم ىف التفسري، وغالب  ـ اخلالف بني السلف ىف التفسري قليل ، وخال٤

  .ما يصح عنهم من اخلالف ، يرجع إىل اختالف تنوع ، ال اختالف تضاد
ثالثة أمور ليس : أكثره كاملنقول ىف املغازي واملالحم ، وهلذا قال اإلمام أمحد :  ـ املنقول ىف التفسري٥

  .التفسري ، واملالحم ، واملغازي: هلا إسناد 
أهل مكة ألم أصحاب ابن عباس ، كمجاهد، وعطاء بن أىب : فإن أعلم الناس به:  ـ وأما التفسري٦

  .رباح، وعكرمة موىل ابن عباس ، وغريهم
  فصل جامع للتفسري باملأثور

اخللفاء األربعة ، وابن مسعود ، وابن عباس رضي : اشتهر بالتفسري من الصحابة عشرة ( قال السيوطي 
  وابن بن كعب ، وزيد بن ثابت ، وأبو موسى األشعري ، وعبداهللا بن الزبرياهللا عنهما ، 

أما اخللفاء فأكثر من روي عنه منهم علي بن أيب طالب ، والرواية عن الثالثة نزرة جدا ، وكأن السبب 
يف ذلك تقدم وفام ، كما أن ذلك هو السبب يف قلة رواية أيب بكر رضي اهللا عنه للحديث ، وال 

  .ن أيب بكر رضي اهللا عنه يف التفسري إال آثارا قليلة جدا ، ال تكاد جتاوز العشرةأحفظ ع
شهدت عليا : وأما علي فروى عنه الكثري ، وقد روى معمر عن وهب بن عبد اهللا عن أيب الطفيل قال 

 ما خيطب ، وهو يقول سلوين فواهللا ال تسألوين عن شيء إال أخربتكم ، وسلوين عن كتاب اهللا ، فواهللا
  .من آية إال وأنا أعلم أبليل نزلت ، أم بنهار أم يف سهل ، أم يف جبل

)١/٤(  

  



والذي ال : أما ابن مسعود فروي عنه أكثر مما روي عن علي ، وقد أخرج ابن جرير وغريه عنه أنه قال
أحد أعلم إله غريه ما نزلت آية من كتاب اهللا إالّ وأنا أعلم فيمن نزلت ، وأين نزلت ، ولو أعلم مكان 

  .بكتاب اهللا مين تناله املطايا ألتيته
وأما ابن عباس ، فهو ترمجان القرآن الذي دعا له النيب صلى اهللا عليه وعلى آله : مث قال السيوطي 

اللهم فقهه يف الدين ، وعلمه التأويل ، وقال له أيضا اللهم آته احلكمة ، ويف رواية اللهم : وسلم ،
  .علمه احلكمة
  : عن ابن عباس رضي اهللا عنهما طرق التفسري

  .قد ورد عن ابن عباس يف التفسري ما ال حيصى كثرة ، وفيه روايات وطرق خمتلفة: مث قال 
مبصر صحيفة يف التفسري : ( فمن جيدها طريق علي بن أيب طلحة اهلامشي عنه ، قال أمحد بن حنبل 

أسنده أبو جعفر النحاس ) كان كثريا رواها علي بن أيب طلحة لو رحل رجل فيها إىل مصر قاصدا ما 
  يف ناسخه ،

وهذه النسخة كانت عند أيب صاحل كاتب الليث رواها عن معاوية بن صاحل عن علي : ( قال ابن حجر 
بن أيب طلحة عن ابن عباس ، وهي عند البخاري عن أيب صاحل ، وقد اعتمد عليها يف صحيحه كثريا 

ابن جرير ، وابن أيب حامت ، وابن املنذر كثري بوسائط بينهم فيما يعلقه عن ابن عباس ، وأخرج منها 
وبني أيب صاحل ، وقال قوم مل يسمع ابن أيب طلحة من ابن عباس التفسري ، وإمنا أخذه عن جماهد أو 

  )سعيد بن جبري
  .قال ابن حجر بعد أن عرفت الواسطة وهو ثقة فال ضري يف ذلك

سري شبل بن عباد املكي عن ابن أيب جنيح ، عن جماهد عن ابن وتف: وقال اخلليلي يف اإلرشاد : مث قال 
  عباس ، قريب إىل الصحة ،

ومن جيد الطرق عن ابن عباس طريق قيس عن عطاء بن السائب ، عن سعيد بن : (مث قال السيوطي 
جبري عنه ، وهذه الطريق صحيحة على شرط الشيخني ، وكثريا ما خيرج منها الفريايب واحلاكم يف 

  كه ،مستدر

)١/٥(  

  

ومن ذلك طريق ابن إسحاق ، عن حممد بن أيب حممد موىل آل زيد بن ثابت ، عن عكرمة ، أو سعيد بن 
جبري عنه ، هكذا بالترديد ، وهي طرق جيدة ، وإسنادها حسن ، وقد أخرج منها ابن جرير، وابن أيب 

  حامت كثريا ، ويف معجم الطرباين الكبري منها أشياء
 الكليب ، عن أيب صاحل عن ابن عباس ، فإن إنضم إىل ذلك رواية حممد بن مروان وأوهى طرقه طريق



  السدي الصغري فهي سلسلة الكذب ،
وطريق الضحاك بن مزاحم ، عن ابن عباس منقطعة ، فإن الضحاك مل يلقه ، فإن انضم إىل ذلك رواية 

لنسخة كثريا ابن جرير بشر بن عمارة عن أيب روق عنه فضعيفة لضعف بشر ، وقد أخرج من هذه ا
  وابن أيب حامت ،

وإن كان من رواية جويرب عن الضحاك ، فأشد ضعفا ألن جويربا شديد الضعف متروك ، ومل خيرج ابن 
  جرير ، وال ابن أيب حامت ، من هذا الطريق شيئا، إمنا أخرجها ابن مردويه ، وأبو الشيخ بن حبان ،

جرير، وابن أيب حامت كثريا ، والعويف ضعيف ليس بواه ، وطريق العويف عن ابن عباس أخرج منها ابن 
  .ورمبا حسن له الترمذي

أما أيب بن كعب فعنه نسخة كبرية ، يرويها أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس ، عن أيب : مث قال 
يف العالية عنه ، وهذا إسناد صحيح ، وقد أخرج ابن جرير ، وابن أيب حامت منها كثريا ، وكذا احلاكم 

  .مستدركه ، وأمحد يف مسنده
وقد ورد عن مجاعة من الصحابة غري هؤالء اليسري من التفسري ، كأنس ، وأيب هريرة ، وابن عمر ، 

  .وجابر ، وأيب موسى األشعري
وورد عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص ، أشياء تتعلق بالقصص ، وأخبار الفنت ، واآلخرة ، وما أشبهها 

، وكتابنا ) يف ظلل من الغمام(  عن أهل الكتاب ، كالذي ورد عنه يف قوله تعاىل بأن يكون مما حتمله
  .الذي أشرنا إليه جامع جلميع ما ورد عن الصحابة من ذلك

)١/٦(  

  

مث ذكر السيوطي كبار املفسرين من التابعني ، فذكر جماهد ، وقتادة ، وعكرمة ، واحلسن البصري ، 
يب سلمة اخلراساين ، وحممد بن كعب القرظي ، وأبو العالية ، وعطاء بن أيب رباح ، وعطاء بن أ

  .والضحاك بن مزاحم ، وعطية العويف، وقتادة ، وزيد بن أسلم ، ومرة اهلمداين ، وأبو مالك
ويليهم الربيع بن أنس ، وعبد الرمحن بن زيد بن أسلم يف آخرين ، فهؤالء قدماء املفسرين ، : وقال 

  . الصحابةوغالب أقواهلم تلقوها عن
مث بعد هذه الطبقة ، ألفت تفاسري جتمع أقوال الصحابة والتابعني ، كتفسري سفيان بن عيينة ، ووكيع بن 

اجلراح ، وشعبة بن احلجاج ، ويزيد بن هارون ، وعبد الرزاق ، وآدم بن أيب إياس، وإسحاق بن 
  ،شيبة وآخرينراهويه ، وروح بن عبادة ، وعبد بن محيد ، وسعيد ، وأيب بكر بن أيب 

وبعدهم ابن جرير الطربي ، وكتابه أجل التفاسري وأعظمها ، مث ابن أيب حامت ، وابن ماجه، واحلاكم 
،وابن مردويه ، وأبو الشيخ بن حبان ، وابن املنذر يف آخرين ، وكلها مسندة إىل الصحابة ، والتابعني ، 



توجيه األقوال وترجيح بعضها على بعض ، وأتباعهم وليس فيها غري ذلك إال ابن جرير ، فإنه يتعرض ل
  ،واإلعراب واالستنباط فهو يفوقها بذلك 

ليس بأيدي أهل التفسري ، كتاب يف التفسري ، أصح من تفسري ابن أيب : قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 
  ١٧/٤٠٩جمموع الفتاوى ) جنيح عن جماهد إال أن يكون نظريه يف الصحة 

فسري السدي الكبري الذي يرويه أسباط بن نصر عنه ، ويرويه الطربي وابن قال العالمة أمحد شاكر عن ت
من روايته عن : إنه كتاب ألفه السدي مجع فيه التفسري ذه الطرق الثالث : أيب حامت ، مفرقا يف السور 

 أيب مالك وأيب صاحل عن ابن عباس ، ومن روايته عن مرة اهلمداين عن ابن مسعود ، ومن روايته بنفسه
عن بعض الصحابة ، واحلاكم يروي بعض هذا التفسري يف مستدركه ، وهو رواية أسباط بن نصر عن 
  .السدي عن مرة عن ابن مسعود وناس من الصحابة ، ويصححه على شرط مسلم ، ويوافقه الذهيب 

  فصل
  قال السيوطي يف اإلتقان

)١/٧(  

  

ضعة عشر ألف حديث ، ما بني مرفوع ، وقد مجعت كتابا مسندا فيه تفاسري النيب والصحابة فيه ب
وموقوف وقد مت ، وهللا احلمد يف أربع جملدات ، ومسيته ترمجان القرآن ، ورأيت وأنا يف أثناء تصنيفه 

  /٢النيب ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ يف املنام يف قصة طويلة حتتوي على بشارة حسنة 
٢٣٥  

وبعد فإن اهللا سبحانه ، وله احلمد قد من (ر وقال السيوطي يف كتابه قطف األزهار يف كشف األزها
علي بالنظر يف علوم القرآن وحقائقه ، وتتبع أسراره ودقائقه ، حىت صنفت يف تعليقاته كتباً شىت ، منها 

وهو الوارد باإلسناد املتصل عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ) ترمجان القرآن(التفسري امللقب 
 وهللا -لقوا منه الوحي والترتيل ، ومسعوا منه التفسري والتأويل ، وقد مت وأصحابه الذين شاهدوه وت

 يف مخس جملدات ، وهو مستوعب لغالب آيات القرآن من غري أن أذكر فيه شيئاً عن التابعني ، -احلمد 
 وال من بعدهم ، وهذا لعمري هو التفسري ، فإنّ الكالم يف معاين القرآن ممن مل يرتل عليه وال مسع من
املرتل عليه ، إمنا هو رأي حمض ، فإن كان موافقاً للقواعد فهو التأويل ، وإن خرج عنها وأخطأ املراد 

وملا كان هذا التفسري املشار إليه نقالً حمضاً ، ليس فيه إعراب ، وال سر بياين ، وال ... فتحريف وتبديل 
لك لتكون كالتتمة له ، وحيصل ا متام ما نكتة بديعية ، وال استنباط حكم إالّ نادراً أردفته بكتب يف ذ

كتاب اإلتقان يف علوم القرآن ، وهو كاملقدمة ملن : يراد من كتب التفسري ، فأجل ما وضعت من ذلك 
  ٨٩ص ... ) يريد التفسري ، وأكثره قواعد كلية ، وفيه من الفوائد ما مل جيتمع يف غريه



 يطبع وإمنا الذي طبع هو الدر املنثور وهو اختصار وهذا الكتاب الذي هو ترمجان القرآن مفقود ، مل
  ترمجان القرآن ، حيث حذف منه األسانيد ،

  :فصل 
وحيث رأيت يف كتب التفسري ، قال أهل املعاين ، فاملراد به مصنفو الكتب يف معىن : قال ابن الصالح 

  ١/١٤٩االتقان . القرآن، كالزجاج ، والقراء ، واألخفش ، وابن األنباري أهـ
  فصل

)١/٨(  

  

  املصدر السابق.قال السيوطي من أحسن الكتب يف غريب القرآن ، مفردات الراغب األصبهاين
  فصل احملكم واملتشابة يف القرآن

  .القرآن كله حمكم بإعتبار ، وكله متشابه بإعتبار ، كما هو ينقسم إىل حمكم ومتشابه بإعتبار 
) أُحكمت آياته ثُم فُصلَت من لَّدنْ حكيمٍ خبِريٍ : ( وأنهفقد وصفه اهللا تعاىل بأنه حمكم يف عدة آيات، 

ومعىن ذلك أنه يف غاية اإلحكام واية االنتظام، فأخباره كلها حق وصدق، ال تناقض فيها والاختالف، 
وأوامره كلها خري وبركة وصالح، ونواهيه متعلقة بالشرور واألضرار واألخالق الرذيلة واألعمال 

  .السيئة فهذا إحكامه 
متشاا يف : أي) اللَّه نزلَ أَحسن الْحديث كتاباً متشابِهاً : ( ووصفه بأنه متشابه يف قوله من سورة الزمر

احلسن والصدق واحلق، ووروده باملعاين النافعة املزكية للعقول، املطهرة للقلوب، املُصلحة لألحوال، 
  .عانيه أحسن املعاين فألفاظه أحسن األلفاظ وم

فهنا وصفه بأن بعضه هكذا ) منه آيات محكَمات هن أُم الْكتابِ وأُخر متشابِهات ( ووصفه بأن 
كُلٌّ : ( وبعضه هكذا، وأن أهل العلم بالكتاب يردون املتشابه منه إىل احملكم، فيصري كله حمكماً ويقولون

وما كان من عنده فال تناقض فيه، فما اشتبه منه يف موضع، فسره املوضع اآلخر : أي) من عند ربنا 
  .احملكم، فحصل العلم وزال اإلشكال 

  .واحملكم هو أم القرآن ، وهلذا ال يعرف معىن املتشابه إال بالرد إىل احملكم 

)١/٩(  

  

ىل أن يف القرآن آيات حمكمات ، هن خيرب تعا: ( قال ابن كثري رمحه اهللا يف تفسري آية آل عمران املتقدمة 
أم الكتاب ، أي بينات واضحات الداللة ال التباس فيها على أحد ، ومنه آيات أخر فيها اشتباه يف 



الداللة على كثري من الناس ، أو بعضهم ، فمن رد ما اشتبه إىل الواضح منه، وحكم حمكمه على 
أي أصله الذي } هن أم الكتاب { هلذا قال تعاىل متشاه عنده ، فقد اهتدى ، ومن عكس انعكس ، و

، أي حتتمل داللتها موافقة احملكم وقد حتتمل شيئا آخر من } وأخر متشاات { يرجع إليه عند االشتباه 
  )حيث اللفظ والتركيب ال من حيث املراد

  فصل يف الفرق بني التأويل و التفسري يف القرآن
  .إليه الشيء وعاقبته التأويل يف لغة القرآن هو ما يؤول 

  أي خري عاقبة ،) وأحسن تأويال ( كقوله تعاىل 
  )مب تؤول إليه عاقبة أفعايل ( قال الطربي ) ذلك تأويل ما مل تسطع عليه صربا( وقوله 
  )أي هذا ما آل إليه األمر ( ، قال ابن كثري ) هذا تأويل رؤياي ( وقوله 
  .أي عاقبة ما جاءت به الرسل الكرام) أويله وملا يأم ت) ( يوم يأيت تأويله ( وقوله 

  :يف لفظ السلف له معنيان 
تفسري الكالم وبيان معناه سواء وافق ظاهره أو خالفه ، فهنا يكون والتفسري مترادفني ، وقد : أحدها 

  عن ابن عباس رضي اهللا عنهما ،) وعلّمه التأويل ( جاء هذا يف كالم النبوة يف حديث 
اد املتكلم ، فإن كان طلبا كان تأويل الكالم نفس الفعل املطلوب ، وإن كان خربا كان نفس مر: الثاين 

  .نفس الشيء املخرب به 
  .وكال املعنيني يعم احملكم واملتشابه ، واألمر ،واخلرب 

أما التأويل مبعىن صرف اللفظ من معناه الظاهر إىل معىن آخر ، فهو اصطالح حادث الجيوز إنزال معاين 
  . عليه القرآن

مث إنّ صرف اللفظ عن معناه الظاهر إىل معىن آخر إنّ كان بدليل صحيح فهو من تفسري القرآن ، وإن 
  .كان لغري ذلك فهو من القول بالقرآن بغري علم

)١/١٠(  

  

إن كان على لفظ اجلاللة ، ) وما يعلم تأويله إال اهللا والراسخون يف العلم : ( وذا يعلم أن الوقف يف 
( ود عاقبة ما ذكر يف القرآن مما يعلم عاقبته ومآله وكيفية وقوعه إال اهللا تعاىل ، وإن كان على فاملقص

، فاملقصود به التفسري والبيان واإليضاح ، فهم يعلمونه ، مما علمهم اهللا تعاىل أن ) والراسخون يف العلم 
  .يردوه إىل احملكم فيتبني معناه 

  :فصل 
  رآناآلية اليت مجعت أسرار الق



هلذا قيل أن هذه اآلية مجعت مجيع أسرار القرآن إياك نعبد وإياك نستعني : قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 
ألن أوهلا اقتضى عبادته باألمر والنهى واحملبة واخلوف والرجاء كما ذكرنا وآخرها اقتضى عبوديته 

  .بالتفويض والتسليم وترك االختيار ومجيع العبوديات داخلة ىف ذلك
وهلذا روى أن اهللا أنزل مائة كتاب وأربعة كتب ، مجع معانيها ىف القرآن ، : (ل يف موضع آخر وقا

ومعاىن القرآن ىف املفصل ، ومعاىن املفصل ىف أم الكتاب ، ومعاىن أم الكتاب ىف هاتني الكلمتني إياك 
يه ، وىف مثل قوله عليه فاعبده وتوكل عل: نعبد وإياك نستعني ، وهذا املعىن قد ثناه اهللا ىف مثل قوله 

  )توكلت واليه أنيب ، وقوله عليه توكلت وإليه متاب
  )وأسرار القرآن الكرمي أكثر وأعظم من أن حييط ا عقول البشر: (قال ابن القيم يف بدائع الفوائد 

  :فصل 
  دعوى أن للقرآن معاين باطنية التعلم من مرياث الرسول زندقة

هرها والعدول عنها إىل معان باطنية ال تعلم إالّ بطريق الكشف أمجع العلماء أن النصوص على ظا
  .الصويف ، زندقة وإحلاد ، إذ ذلك يبطل الشريعة بأكملها 

صنف أبو : وجدت عن اإلمام أيب احلسن الواحدي املفسر أنه قال : قال ابن الصالح يف فتاويه 
  .فسري فقد كفر عبدالرمحن السلمي حقائق التفسري ، فإن كان قد اعتقد أن ذلك ت

)١/١١(  

  

من ذا ( سئل شيخ اإلسالم سراج الدين البلقيين عن رجل قال يف قوله تعاىل : (قال السيوطي يف اإلتقان 
من ) يشف( إشارة إىل النفس ، ) ذي(أي من الذل ، ) من ذل(إن معناه ) : الذي يشفع عنده إال بإذنه

 ملحد ، وقد قال تعاىل إن الذين يلحدون يف آياتنا أمر من الوعي ، فأفىت بأنه) ع (الشفا جواب من ، 
  ال خيفون علينا قال ابن عباس هو أن يوضع الكالم على غري موضعه أخرجه ابن أيب حامت

  فصل
  القرآن كلّه مأمور بتدبر معانيه ، فاليقال فيه مااليعلم معناه

كتاب أنزلناه إليك : ابه فقال تعاىل كيف وقد أمر اهللا بتدبر كت: ( قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا 
أفلم يدبروا القول ، : أفال يتدبرون القرآن ، وقال : مبارك ليدبروا آياته ، ومل يقل بعض آياته ، وقال 

وأنه جعله نورا وهدى / وأمثال ذلك يف النصوص اليت تبني أن اهللا حيب أن يتدبر الناس القرآن كله 
حدثنا الذين كانوا :  يفهم معناه ، وقد قال أبو عبدالرمحن السلمي لعباده ، وحمال أن يكون ذلك مما ال

يقرؤننا القرآن عثمان بن عفان ، وعبداهللا بن مسعود ، أم قالوا كنا إذا تعلمنا من النيب عشر آيات ، 
  ).فتعلمنا القرآن والعلم والعمل مجيعا: مل جناوزها حىت نتعلم ما فيها من العلم ، والعمل ، قالوا 



وجه : ( التفسري على أربعة أوجه : أما ما رواه الطربي وغريه، ابن عباس رضي اهللا عنهما ، قال : لت ق
تعرفه العرب من كالمها، وتفسري ال يعذر أحد جبهالته ، وتفسري يعلمه العلماء ، وتفسري ال يعلمه إال 

، كيفيات صفات اهللا تعاىل ، وتفسري اليعلمه إالّ اهللا ، فمحمول على أن مقصده : ، أعين قوله ) اهللا
  .أمور الغيب ، فتفسريها اليعلمه إال اهللا تعاىل 

  فصل
  جامع ملسائل أسباب الرتول

اليعرف سبب الرتول إالّ بتوقيف ، وله حكم الرفع ، واألصل عدم تكرار الرتول ، فإن تعدد الروايات 
ل على اجلميع ، أو يصار إىل يف سبب الرتول ،فاألصح ، مث األصرح ، فإن تساوى وتقارب الزمان مح

  .الترجيح ، والعربة بعموم اللفظ ، ال خبصوص السبب 
  فصل

)١/١٢(  

  

  جامع ملسائل القراءات
كلّ قراءة صح سندها ، ووافقت العربية ، ورسم املصحف ولو احتماال ، فهي قراءة صحيحة ، وتنوع 

 مل ، وختصيصا لعام ، وتقييدا ملطلق القراءات مبرتلة تعدد اآليات ، وبعضها يفسر بعض ، بيانا.  
يأخذ كل سفينة صاحلة ( بألف خالصة ، ومثال ما خالف املصحف ) بداكم ( مثال ما خالف العربية 

  ) .ننحيك ببدنك ( ، ومثال ما نقله غري الثقة ) غصبا 
 فاألوىل ،) بل عجبت ويسخرون ( ، والقراءة الثانية ) بل عجبت ويسخرون ( وتنوع القراءات مثل 

فيها نسبة العجب إىل الرسول صلى اهللا عليه وسلم ، والقراءة األخرى مبرتلة آية أخرى ، ينسب فيها 
الرب سبحانه هذا الفعل إليه ، ويكون القول فيه كالقول يف سائر صفاته سبحانه وتعاىل ، متر كما 

جب نوعان ، نوع يكون سببه جاءت من غري تأويل وال تعطيل ، والمتثيل ، والتكييف ، ومعلوم أن الع
تفاجئ املعجب مبا كان جيهله ، ونوع سببه متيز املتعجب به عن سواه ، مع أن املعجب سبق علمه به ، 

  .فاملعىن الثاين هو الذي ينسب إىل اهللا ، واألول يرته اهللا عنه 
( واترة ، مثل آية من أمثلة تفسري القراءة للقراءة ، أن تكون القراءة املفسرة آحادية ، تفسر آية مت

  فهذه) حافظوا على الصلوات والصالة الوسطى صالة العصر 
  فصل

  :تفسري القرآن بالقرآن إما 
أو منفصال ) حىت يتبني لكم اخليط األسود من اخليط األبيض من الفجر( متصال كقوله : بيان جممل 



حرمت عليكم امليتة والدم ( ه ، بينت يف قول) أحلت لكم يمة األنعام إالّ ما يتلى عليكم ( كقوله 
  ) .اآلية ..

، فعدم ) إن الذين آمنوا مث كفروا مث آمنوا مث كفروا لن تقبل توبتهم( أو تقييدا ملطلق ، كقوله تعاىل 
  ) .حىت إذا جاء أحدهم املوت قال إين تبت اآلن ( قبول التوبة هنا ، مقيد حبضور املوت ، لقوله تعاىل 

حرمت عليكم ( ، خصصتها آية ) فانكحوا ما طاب لكم من النساء ( تعاىل أو ختصيصا لعام ، كقوله 
  ) .اآلية ..أمهاتكم 
  فصل

  :أحوال السنة مع القرآن أا تأيت

)١/١٣(  

  

  حترمي السنة للخمر ، تأكيدا لتحرم القرآن: مؤكده ، مثاله 
  لب من الطريزائدة على ما يف القرآن ، مثل حترمي أكل كل ذي ناب من السباع ، وكل ذي خم

  أو مبينة ،
  .ويف كوا تأيت ناسخة ملا يف القرآن خالف مشهور ، موضعه أصول الفقه 

  :فإن جاءت مبينة ، فعلى أحوال 
  :ذلك أن تفسري القرآن بالسنة إما 

  .أن يفسر النيب صلى اهللا عليه وسلم القرآن بالقرآن 
الذين آمنوا ومل يلبسوا إميام (  ، ملا نزلت أخرج الشيخان من حديث ابن مسعود رضي اهللا عنه: مثاله 
مل يلبسوا إميام بظلم ، : ليس كما تقولون : قال . أينا اليظلم نفسه : ، قلنا يارسول اهللا ) اآلية ..بظلم 

  .يابين التشرك باهللا إن الشرك لظلم عظيم : بشرك ، أو مل تسمعوا إىل قول لقمان إلبنه 
يدعى نوح : حديث أيب سعيد رضي اهللا عنه مرفوعا : لفظ يف اآلية ، مثاله أو ينص بكالمه على تفسري ال

هل : هل بلغت ، فيقول نعم ، فيقال ألمته : لبيك وسعديك يارب ، فيقول : يوم القيامة ، فيقول 
حممد وأمته ، فيشهدون أنه قد : من يشهد لك ، فيقول : ما أتانا من نذير ، فيقول : بلغكم ؟ فيقولون 

وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا : ( ويكون الرسول عليكم شهيدا ، فذلك قوله عز وجل بلغ ، 
  .رواه البخاري ) العدل : ،والوسط ) شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا 

ملا نزلت ( حديث الصحيحني عن ابن عباس رضي اهللا عنهما : أن يعمل بآية فيكون عمله تفسريا، مثاله 
يابين فهر ، : ، صعد النيب صلى اهللا عليه وسلم على الصفا ، فجعل ينادي " شريتك األقربني وأنذر ع" 

  ..)يابين عدي ، 



  :مث قد يكون بيانه صلى اهللا عليه وسلم 
، ) يوصيكم اهللا يف أوالدكم للذكر مثل حظ األنثييني ( أما ختصيص عام ، مثل ختصيص عموم 
  .قيق ، فاليرثون خصصت السنة القاتل ، والكافر ، والر

قيد القطع بداللة السنة بأنه من ) و السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ( أو تقييد مطلق ، مثل قوله تعاىل 
  .الرسغ 

)١/١٤(  

  

( مثال حديث أيب هريرة رض اهللا عنه يف تفسري النيب صلى اهللا عليه وسلم لقوله تعاىل : أو تعريف مبهم 
  .رواه الترمذي) ، قال الشفاعة ) ودا عسى أن يبعثك ربك مقاما حمم

  ) .أقيموا الصالة : ( أو بيان جممل ، مثل بيانه بأفعاله ، لقوله تعاىل 
  فصل

  جامع ملنهج تفسري الصحابة للقرآن
تفسري الصحابة للقرآن إن كان يف أسباب الرتول ، أو من قبيل ماال يقال بالرأي ، فله حكم الرفع ـ 

  اسرائيل ـ وإن كان يف األحكام الشرعية فهو قول صحايبويسثتىن من يروي عن بين 
  وتفسري الصحابة للقرآن ،

  إما أن يكون بالقرآن
سئل ابن عباس : أخرج البخاري عن العوام سألت جماهدا عن السجدة يف سورة ص ، فقال : مثاله 

  .سجد فيها ، وكان ابن عباس ي) أولئك الذين هدى اهللا فبهداهم اقتده ( رضي اهللا عنهما فقال 
  .أو بالسنة 

، قال حال بعد ) لتركنب طبقا عن طبق : ( أخرج البخاري عن ابن عباس رضي اهللا عنه قال : مثاله 
  .حال ، قال هذا نبيكم صلى اهللا عليه وسلم 

  .أم بكالمه مما له حكم الرفع 
، )  ربه الكربى لقد رأى من آيات( أخرج البخاري عن ابن مسعود رضي اهللا عنه ، يف قوله : مثاله 
  .رأى رفرفا أخضر قد سد األفق : قال 

ومثله أثر ابن عباس رضي اهللا عنه يف قصة قدوم إبراهيم عليه السالم مكة ، وقد ذكر فيه تفسري بعض 
  .اآليات 
  .أو باللغة 

( لية ، مملوءة متتابعة ، مسعت أيب يقول يف اجلاه) كأسا دهاقا ( مثاله ، قال ابن عباس رضي اهللا عنهما 



  ) .أسقين كأسا دهاقا 
  :أو مبا رواه أهل الكتاب 

األول ما علم صدقه ، فهذا إشكال فيه ، الثاين ما علم كذبه : وما رواه أهل الكتاب ، ثالثة أقسام 
ملناقضته ما جاء عن نبينا صلى اهللا عليه وسلم فهذا كذب ، والثالث ما اليعلم صدقه من كذبه ، فهذا 

 ورد يف احلديث ، لكن اليقرن بتفسري كتاب اهللا تعاىل على األرجح ، ألن يف حيدث به وال حرج كما
  .ذلك إيهاما أنه يبني ما يف القرآن

  :والروايات الواردة عن الصحابة يف ذكرهم ما جاء عن أهل الكتاب ، أقسام 

)١/١٥(  

  

 عمرو بن العاص أن يصرح بنسبة الرواية إليهم ، كما روى البخاري بسنده عن عبداهللا بن: أحدها 
يا أيها : ، قال يف التوراة ) يا أيها النيب إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا : ( رضي اهللا عنهما ، قال 

النيب إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا ، وحرزا لألميني ، أنت عبدي ورسويل ، مسيتك املتوكل ، ليس 
يئة بالسيئة ، ولكن يعفو ويصفح ، ولن يقبضه بفظ ، وال غليظ ، والسخاب باألسواق ، واليدفع الس

ال إله إال اهللا ، فيفتح ا أعينا عميا ، وآذانا صما ، : اهللا ، حىت يقيم به امللة العوجاء ، بأن يقولوا 
  ) .وقلوبا غلفا 

أن يروى عنهم دون التصريح بنسبته إليهم ، وهذا كثري ، منه قول ابن عباس رضي اهللا عنهما : الثاين 
فدخلوا التيه ، فكل من دخل : ، قال ) فإنها حمرمة عليهم أربعني سنة يتيهون يف األرض ( قوله تعاىل يف 

فلبثوا : التيه ممن جاوز العشرين سنة ، مات يف التيه ، ومات موسى يف التيه ،ومات هارون قبله ، قال 
رواه ابن جرير ) تح يوشع املدينة يف تيههم أربعني سنة ، فناهض يوشع مبن بقي معه مدينة اجلبارين ، فافت

.  
  .أو يستنبط الدقيق من معاين القرآن بفهمه 

أخرج البخاري عن عبيد بن عمري رضي اهللا عنه ، قال عمر رضي اهللا عنه يوما ألصحاب النيب : مثاله 
أعلم ، اهللا : ، قالوا ) أيود أحدكم أن تكون له جنة ( صلى اهللا عليه وسلم ، فيم ترون نزلت هذه اآلية 

قولوا نعلم أو النعلم ، فقال ابن عباس رضي اهللا عنهما ، يف نفسي منها شيء يا : فغضب عمر فقال 
ضربت مثال لعمل ، قال : قل وال حتقر نفسك ، قال ابن عباس : يابن أخي : أمري املؤمنني ، قال عمر 

هللا له الشيطان ، فعمل لرجل غين يعمل يف طاعة اهللا ، مث بعث ا: أي عمل ، قال لعمل ، قال عمر 
  .باملعاصي حىت أغرق أعماله 

  أو يفسر القرآن مبا شهده وقت الترتيل من األحوال



أمل تر إىل الذين بدلوا نعمة اهللا ( اخرج البخاري عن ابن عباس رضي اهللا عنهما يف قوله تعاىل : مثاله 
  ) .، قال هم كفار أهل مكة ) كفرا 
  فصل

)١/١٦(  

  

  تفسري القرآنمنهج التابعني يف 
وسبب العناية بتفسري التابعني ، وما له من مزية ، أم صحبوا الصحابة وشهدوا علمهم يف تفسري 

  .القرآن وأم من القرون املفضلة ،وأم أقوم لسانا ممن بعدهم 
  .وتفسري التابعي ليس له حكم الرفع ، وحكمه حكم قول التابعي

  . إحداث قول غري ما أمجعوا عليه يف تفسري اآلية لكن إن إتفقوا على تفسري آية ، مل جيز
  فصل

  منهج تفسري القرآن باللغة
  تفسري القرآن باللغة يراعى فيه املعىن األغلب واألفصح دون الشاذ ،

بالنوم ، وهو نادر يف كالم العرب ، فاليفسر ) اليذوقون فيها بردا وال شرابا ( مثاله تفسري قوله تعاىل 
  .به الكتاب

  فصل
  ئد لغوية مهمة تعني على التفسريفوا

  .يدل على الكثرة واملداومة ) كان ( املضارع بعد 
  ).وكان يأمر أهله بالصالة والزكاة ( مثاله قوله تعاىل 

وكذلك جعلنا لكل ( األصل عود الضمري إىل أقرب مذكور ، وهلذا أخر اهللا تعاىل املفعول االول يف قوله 
، ليعود الضمري إليه ) حي بعضهم إىل بعض زخرف القول غرورا نيب عدوا شياطني اإلنس واجلن يو

  .لقربه 
  .واألصل توافق الضمائر يف املرجع حذرا من التشتيت

أي موسى عليه السالم ، ومن قال الضمري الثاين ) أن اقذفيه يف التابوت ، فاقذفيه يف اليم ( كقوله تعاىل 
  .للتابوت ، ضعفوه 

  .دد ، واإلمسية على الدوام و الثبوتاجلملة الفعلية تدل على التج
  ) .وكلبهم باسط ( ، واإلمسية ) وجاؤوا أباهم عشاء يبكون : ( مثال الفعلية 

صيغة التفضيل قد تطلق ويراد ا مطلق اإلتصاف ال إإلشتراك بالفضل وزيادة يف املفضل ، كقوله تعاىل 



  .هل النار أي مقيلهم حسن ، وليس أنه أحسن من مقيل أ) وأحسن مقيال ( 
  .فشركما خلريكم الفداء: كما قال حسان 
  .الشقاء أحب إليك أم السعادة : وتقول العرب 

  .األلف والالم الداخلية على األوصاف ، وأمساء األجناس تفيد اإلستغراق، حبسب ما دلت عليه
  .يدل القرآن على معانيه بداللة املطابقة والتضمن واإللتزام

  . ، يفيد التعميم حبسب املقامحذف املتعلق املعمول فيه

)١/١٧(  

  

  .حذف املتعلق ليعم كل حصر ) فإن أحصرمت ( مثاله قوله تعاىل 
  حذف جواب الشرط يف مقام الوعيد يقتضي تعظيم األمر وشدته: 

  ).ولَو ترى إِذْ وقفُوا علَى النارِ(قوله تعاىل : مثاله 
 وإذا قرنت بغريها دلت على بعض املعىن ، ودلت مع ما يف القرآن أمساء إذا أطلقت دلت على معىن ،

  .اقترنت به على بقية املعىن 
  .اإلميان والعمل الصاحل : مثاله 

  .ختم اآليات بأمساء اهللا احلسىن ، يدل على أن معاين اآلية هلا عالقة باإلسم
  فصل

  يف أسرار الترتيب يف القرآن
ويه الواو ال تدل على الترتيب ، وال التعقيب ، تقول صمت قال سيب: ( قال ابن القيم يف بدائع الفوائد 

رمضان وشعبان ، وإن شئت شعبان ورمضان ، خبالف الفاء ، ومث ، إال أم يقدمون يف كالمهم ما هم 
  .هذا لفظه) به أهم ، وهم ببيانه أعىن ، وإن كانا مجيعا يهمام ويعنيام 

مىت يكون أحد الشيئني أحق بالتقدم : ط ، وتبيني ، فيقال وهو كالم جممل حيتاج إىل بس: قال السهيلي 
  ، ويكون املتكلم ببيانه أعىن؟

واجلواب أن هذا األصل جيب اإلعتناء به لعظم منفعته يف كتاب اهللا ، وحديث رسوله ، إذ ال بد : قال 
  .من الوقوف على احلكمة يف تقدمي ما قدم ، وتأخري ما أخر

ظلمات والنور ، والليل والنهار، واجلن واإلنس يف األكثر ، ويف بعضها السميع والبصري ، وال: حنو 
اإلنس واجلن ، وتقدمي السماء على األرض يف الذكر ، وتقدمي األرض عليها يف بعض اآلي، وحنو مسيع 

يم ، ومل جييء عليم مسيع ، وكذلك عزيز حكيم ، وغفور رحيم ، ويف موضع واحد الرحيم الغفور، عل
  .إىل غري ذلك مما ال يكاد ينحصر 



وليس شيء من ذلك خيلو عن فائدة وحكمة ، ألنه كالم احلكيم اخلبري ، وسنقدم بني يدي اخلوض يف 
  هذا الغرض أصال يقف بك على الطريق األوضح ،

  .إن تقدمي األلفاظ يف اللسان على حسب تقدم املعاين يف اجلنان : فنقول 
إما بالزمان ، وإما بالطبع ، وإما بالرتبة ، وإما بالسبب ، وإما بالفضل : تتقدم املعاين بأحد مخسة أشياء 

  .والكمال

)١/١٨(  

  

ا ، سبق اللفظ الدال فإذا سبق معىن من املعاين إىل اخلفة والثقل بأحد هذه األسباب اخلمسة ، أو بأكثره
على ذلك املعىن السابق ، وكان ترتب األلفاظ حبسب ذلك، نعم ، ورمبا كان ترتب األلفاظ حبسب 

اخلفة والثقل ، ال حبسب املعىن ، كقوهلم ربيعة ومضر ، وكان تقدمي مضر أوىل من جهة الفضل ، ولكن 
  .ت ، آثروا اخلفة ألنك لو قدمت مضر يف اللفظ كثرت احلركات ، وتوال

  فلما أخرت وقف عليها بالسكون
ومن هذا النحو اجلن واإلنس ، فإن لفظ اإلنس أخف ملكان النون اخلفيفة ، والسني املهموسة ، : قلت 

فكان األثقل أوىل بأول الكالم من األخف لنشاط املتكلم ومجامه ، وأما يف القرآن فلحكمة أخرى سوى 
  .غلب ، وسنشري إليها يف آخر الفصل إن شاء اهللاهذه قدم اجلن على اإلنس يف األكثر ،واأل

أما ما تقدم بتقدم الزمان فكعاد ومثود ، والظلمات والنور ، فإن الظلمة سابقة للنور يف احملسوس 
  .واملعقول ، وتقدمها يف احملسوس معلوم باخلرب املنقول ، وتقدم الظلمة املعقولة معلوم بضرورة العقل

كم من بطون أمهاتكم ال تعلمون شيئا وجعل لكم السمع واألبصار واألفئدة واهللا أخرج: ( قال سبحانه 
يف ظلمات ثالث : ( ، فاجلهل ظلمة معقولة ، وهي متقدمة بالزمان على نور العلم ، ولذلك قال تعاىل ) 
وهي : ، فهذه ثالث حمسوسات ظلمة الرحم ، وظلمة البطن ، وظلمة املشيمة ، وثالث معقوالت ) 

كات الثالثة املذكورة يف اآلية املتقدمة ، ويف احلديث إن اهللا خلق عباده يف ظلمة مث ألقى عدم اإلدرا
  عليهم من نوره ،

ما يكون من جنوى ثالثة إال هو رابعهم : ( ، وحنو ) مثىن ، وثالث ، ورباع( ومن املتقدم بالطبع حنو 
لطبع كتقدم احليوان على اإلنسان وما يتقدم من األعداد بعضها على بعض ، إمنا يتقدم با) اآلية ..

  .واجلسم على احليوان

)١/١٩(  

  



ومن هذا الباب تقدم العزيز على احلكيم، ألنه عز فلما عز حكم ، ورمبا كان هذا من تقدم السبب على 
ألن التوبة سبب الطهارة ، ) حيب التوابني وحيب املتطهرين ( املسبب ، ومثله كثري يف القرآن حنو 

  ) .كل معتد أثيم : ( ، ألن اإلفك سبب اإلمث ، وكذلك )أفاك أثيم الشعراء كل : ( وكذلك 
وأما تقدم مهاز على مشاء بنميم ، فبالرتبة ألن املشي مرتب على القعود يف املكان ، واهلماز هو العياب 

  .، وذلك ال يفتقر إىل حركة وانتقال من موضعه خبالف النميمة
 فبالرتبة أيضا ألنّ املناع مينع من نفسه ،واملعتدي يعتدي على غريه وأما تقدم مناع للخري على معتد ،

  .ونفسه قبل غريه
، ألن الذي يأيت راجال يأيت من املكان القريب ، ) يأتوك رجاال وعلى كل ضامر : ( ومن املقدم بالرتبة 

وددت أين : ل والذي يأيت على الضامر يأيت من املكان البعيد ، على أنه قد روي عن ابن عباس أنه قا
حججت راجال ، ألن اهللا قدم الرجالة على الركبان يف القرآن الكرمي ، فجعله ابن عباس من باب تقدم 

  .الفاضل على املفضول، واملعنيان موجودان
ورمبا قدم الشيء لثالثة معان ، وأربعة ، ومخسة ، ورمبا قدم ملعىن واحد من اخلمسة ، ومما قدم للفضل ، 

  ) .لوا وجوهكم ، وأيديكم إىل املرافق ، وامسحوا برؤوسكم ، وأرجلكمفاغس( والشرف ، 
  ومنه تقدمي السميع على البصري ، ومسيع على بصري ،) النبيني والصديقني: ( وقوله 

  وأما تقدمي السماء على األرض فبالرتبة أيضا ، وبالفضل والشرف ،: ( مث قال يف بدائع الفوائد 
فبالرتبة ) وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة يف األرض وال يف السماء  ( :وأما تقدمي األرض يف قوله 

، فاقتضى ) وال تعملون من عمل : ( أيضا ألا منتظمة بذكر ما هي أقرب إليه ، وهم املخاطبون بقوله 
حسن النظم تقدميها مرتبة يف الذكر مع املخاطبني الذين هم أهلها ، خبالف اآلية اليت يف سبأ ، فإا 

  ،) عامل الغيب : ( نتظمة بقوله م

)١/٢٠(  

  

وأما تقدميه املال على الولد يف كثري من اآلي فألن الولد بعد وجود املال نعمة ومسرة ، وعند الفقر 
  .وسوء احلال هم ومضرة ، فهذا من باب تقدمي السبب على املسبب ، ألن املال سبب متام النعمة بالولد

، فتقدمي النساء على البنني بالسبب، وتقدم األموال ) لنساء والبنني حب الشهوات من ا: ( وأما قوله 
على البنني بالرتبة ، ومما تقدم بالرتبة ذكر السمع والعلم ، حيث وقع فإنه خرب يتضمن التخويف 

والتهديد فبدأ بالسمع لتعلقه، مبا قرب كاألصوات ومهس احلركات ، فإن من مسع حسك ، وخفى 
 العادة ، ممن يقال لك أنه يعلم ، وإن كان علمه تعاىل متعلقا مبا ظهر ، وبطن ، صوتك ، أقرب إليك يف

وواقعا على ما قرب ، وشطن ، ولكن ذكر السميع أوقع يف باب التخويف من ذكر العليم فهو أوىل 



  .بالتقدمي
السالمة تطلب وأما تقدمي الغفور على الرحيم ، فهو أوىل بالطبع ألن املغفرة سالمة ، والرمحة غنيمة ، و

أبعثك وجها يسلمك اهللا فيه ويغنمك : ( قبل الغنيمة ، ويف احلديث أن النيب قال لعمرو بن العاص 
  .، فهذا من الترتيب البديع بدأ بالسالمة قبل الغنيمة وبالغنيمة قبل الكسب) وأرغب لك رغبة من املال 

تقدمة على املغفرة ، فإما بالفضل والكمال ، يف سبأ ، فالرمحة هناك م) وهو الرحيم الغفور : ( وأما قوله 
وإما بالطبع ألا منتظمة بذكر أصناف اخللق من املكلفني ، وغريهم من احليوان ، فالرمحة تشملهم ، 

: ( ، وكقوله ) فاكهة وخنل ورمان : ( واملغفرة ختصهم، والعموم بالطبع قبل اخلصوص ، كقوله 
  ،) ومالئكته ورسله وجربيل وميكال

ألن السجود أفضل وأقرب ما يكون العبد ) واسجدي واركعي مع الراكعني :(ا قدم بالفضل قوله ومم
  .من ربه وهو ساجد

فالركوع قبله بالطبع والزمان ، والعادة ألنه انتقال من علو إىل اخنفاض ، والعلو بالطبع قبل : فإن قيل 
  .اإلخنفاض فهال قدم الركوع
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 ملعىن اآلية من قوله اركعي مع الراكعني ، ومل يقل اسجدي مع الساجدين، فإمنا انتبه: اجلواب أن يقال 
عرب بالسجود عن الصالة ، وأراد صالا يف بيتها ، ألن صالة املرأة يف بيتها أفضل من صالا مع قومها 

ع وحده ، مث قال هلا اركعي مع الراكعني ، أي صلي مع املصلني يف بيت املقدس ، ومل يرد أيضا الركو
دون أجزاء الصالة ، ولكنه عرب بالركوع عن الصالة ،كما تقول ركعت ركعتني وأربع ركعات يريد 

الصالة ، ال الركوع مبجرده ، فصارت اآلية متضمنة لصالتني صالا وحدها عرب عنها بالسجود ، ألن 
ا يف املسجد عرب عنها السجود أفضل حاالت العبد ، وكذلك صالة املرأة يف بيتها أفضل هلا ، مث صال

بالركوع ، ألنه يف الفضل دون السجود ، وكذلك صالا مع املصلني دون صالا وحدها يف بيتها ، 
  .وحمراا ، وهذا نظم بديع وفقه دقيق وهذه نبذ تسري بك إىل ما وراءها ترشدك وأنت صحيح 

  فصل
  فائدة يف اجلمع واإلفراد يف القرآن

وملا كانت الظلمة مبرتلة طرق الباطل ، والنور مبرتلة طريق احلق فقد : ( لفوائد قال ابن القيم يف بدائع ا
واهللا ويل الذين آمنوا خيرجهم من الظلمات إىل : ( أفرد النور ، ومجعت الظلمات ، وعلى هذا جاء قوله 

  )النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت ، خيرجوم من النور إىل الظلمات 
 آمنوا ، وهو اهللا الواحد األحد ، ومجع أولياء الذين كفروا لتعددهم ، وكثرم ، ومجع فوحد ويل الذين



الظلمات وهي طرق الضالل والغي ، لكثرا واختالفها ، ووحد النور وهو دينه احلق وطريقه املستقيم 
  .الذي ال طريق إليه سواه

دت ، وملا كانت الشمال جهة أهل وملا كانت اليمني جهة اخلري والفالح ، وأهلها هم الناجون أفر
  .الباطل وهم أصحاب الشمال مجعت يف قوله عن اليمني والشمائل
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وما باهلا جاءت مفردة ، ) وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال : ( فهال كذلك يف قوله : فإن قيل 
، وهي جهة الشمال جاءت مفردة ألن املراد أهل هذه اجلهة ، ومصريهم ومآهلم إىل جهة واحدة : قيل 

، مستقر أهل النار ، والنار من جهة الشمال ، فال حيسن جميئها جمموعة ألن الطرق الباطلة وإن تعددت 
عن اليمني وعن : ( فغايتها املرد إىل طريق اجلحيم ، وهي جهة الشمال ،وكذلك جميئها مفردة يف قوله 

عن ميينه ، وقعيدا عن مشاله حيصيان عليه اخلري ، ، ملا كان املراد أن لكل عبد قعيدين ، قعيدا ) الشمال 
  .والشر ، فلكل عبد من خيتص بيمينه ، ومشاله من احلفظة فال معىن للجمع ههنا 

مث آلتينهم من بني أيديهم ومن خلفهم وعن أميام وعن : ( وهذا خبالف قوله تعاىل حكاية عن إبليس 
ريد إغواءهم ، فكأنه أقسم أن يأيت كل واحد ، من بني ،فإن اجلمع هنا يف مقابلة كثرة من ي) مشائلهم 

يديه ، ومن خلفه ، وعن ميينه ، وعن مشاله ، وال حيسن هنا عن ميينهم ، وعن مشاهلم ، بل اجلمع ههنا 
  ،) فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إىل املرافق: ( من مقابلة اجلملة باجلملة املقتضى توزيع األفراد ، ونظريه 

  فصل
   الفاظ القرآن الدالة على معنيني فصاعدا هي من قبيليف أن أكثر

استعمال اللفظ يف حقيقته الواحدة املتضمنة هلما ، ال من قبيل املشترك وال استعمال اللفظ يف احلقيقة 
  وااز

إذا سألك عبادى عين فإين قريب أجيب دعوة الداعي : ( قوله تعاىل : ( قال ابن القيم يف بدائع الفوائد 
يتناول نوعي الدعاء ـ يعين دعاء العبادة ، ودعاء املسألة ، وبكل منهما فسرت اآلية ، قيل ) ان إذا دع

أعطيه إذا سألين ، وقيل أثيبه إذا عبدين ، والقوالن متالزمان ، وليس هذا من استعمال اللفظ املشترك : 
 يف حقيقته الواحدة املتضمنة يف معنييه كليهما أو استعمال اللفظ يف حقيقة وجمازه ، بل هذا استعمال له

  .لألمرين مجيعا ، فتأمله فإنه موضع عظيم النفع ، قل من يفطن له 
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أقم الصالة : ( وأكثر ألفاظ القرآن الدالة على معنيني فصاعدا ، هي من هذا القبيل ، ومثال ذلك قوله 
ب ، وحكيا قولني يف كتب ، فسر بالزوال ، وفسر الدلوك بالغرو) لدلوك الشمس إىل غسق الليل 

التفسري ، وليسا بقولني بل اللفظ يتناوهلما معا ، فإن الدلوك هو امليل ، ودلوك الشمس ميلها ، وهلذا 
امليل مبدأ ، ومنتهى ، فمبدأه الزوال ، ومنتهاه الغروب ، فاللفظ متناول هلما ذا االعتبار ، ال يتناول 

  .جمازهاملشترك ملعنييه ، وال اللفظ حلقيقته و
ومثاله أيضا ما تقدم من تفسري الغاسق بالليل والقمر ، وإن ذلك ليس باختالف بل يتناوهلما لتالزمهما 

  .فإن القمر آية الليل ، ونظائره كثرية
، قيل لوال دعاؤكم إياه ، وقيل دعاؤه ) قل ما يعبأ بكم ريب لوال دعاؤكم : ( ومن ذلك قوله عز وجل 
 املصدر مضافا إىل املفعول ، وعلى األول مضافا إىل الفاعل ، وهو األرجح من إياكم إىل عبادته ، فيكون

القولني ، وعلى هذا فاملراد به نوعا الدعاء ، وهو يف دعاء العبادة أظهر أي ما يعبأ بكم ريب لوال أنكم 
  )تعبدونه ، وعبادته تستلزم مسألته فالنوعان داخالن فيه 

  رميفصل يف نفي التساوى يف القرآن الك
: نفي التساوي يف كتاب اهللا تعاىل قد يأيت بني الفعلني ، كقوله تعاىل : ( قال ابن القيم يف بدائع الفوائد 

ال : ( وقد يأيت بني الفاعلني ، حنو ) أجعلتم سقاية احلاج وعمارة املسجد احلرام ، كمن آمن باهللا ( 
: وقد يأيت بني اجلزئني ، كقوله )  سبيل اهللا يستوى القاعدون من املؤمنني غري أوىل الضرر وااهدون يف

: ( وقد مجع اهللا بني الثالثة يف آية واحدة ، وهي قوله تعاىل ) ال يستوى أصحاب النار وأصحاب اجلنة ( 
وما يستوى األعمى والبصري وال الظلمات وال النور وال الظل وال احلرور وما يستوى األحياء وال 

 اجلاهل والعامل ، والظلمات والنور الكفر واإلميان ، والظل واحلرور اجلنة ، فاألعمى والبصري) األموات 
  )والنار ، األحياء واألموات واملؤمنني والكفار 

  فصل يف فوائد ضرب األمثال يف القرآن
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ث ضرب األمثال يف القرآن يستفاد منه أمور، التذكري ،والوعظ واحل: ( قال ابن القيم يف بدائع الفوائد 
، والزجر ، واالعتبار ، والتقرير ، وتقريب املراد للعقل ، وتصويره يف صورة احملسوس، حبيث يكون 

  .نسبته للعقل كنسبة احملسوس إىل احلس
وقد تأيت أمثال القرآن مشتملة على بيان تفاوت األجر على املدح والذم ، وعلى الثواب والعقاب ، 

  )يق أمر وإبطال أمر، واهللا أعلم وعلي تفخيم األمر أو حتقريه ، وعلى حتق
  فصل يف فوائد إرشادات السياق يف القرآن



السياق يرشد إىل تبيني امل ، وتعيني احملتمل ، والقطع بعدم احتمال : ( قال ابن القيم يف بدائع الفوائد 
الة على مراد غري املراد ، وختصيص العام ، وتقييد املطلق ، وتنوع الداللة ، وهذا من أعظم القرائن الد

ذق إنك أنت العزيز : ( املتكلم فمن أمهله غلط يف نظره ، وغالط يف مناظرته ، فانظر إىل قوله تعاىل 
  )، كيف جتد سياقه يدل على أنه الذليل احلقري) الكرمي 

  فصل يف فائدة إخبار القرآن عن احملسوس
  :الواقع له عدة فوائد إخبار الرب تبارك وتعاىل عن احملسوس : ( قال يف بدائع الفوائد 

  .منها أن يكون توطئة وتقدمه إلبطال ما بعده
  .منها أن يكون موعظة وتذكري

  .ومنها أن يكون شاهدا على ما أخرب به من توحيده ، وصدق رسوله ، وإحياء املوتى
  .ومنها أن يذكر يف معرض االمتنان

  .ومنها أن يذكر يف معرض اللوم والتوبيخ
  .ض املدح والذمومنها أن يذكر يف معر

  )ومنها أن يذكر يف معرض اإلخبار عن إطالع الرب عليه وغري ذلك من الفوائد
  فصل أسرار املناظرة من القرآن الكرمي

وإذا تأملت القرآن وتدبرته ، وأعرته فكرا وافيا ، اطلعت فيه من : ( قال ابن القيم يف بدائع الفوائد 
، وإبطال الشبه الفاسدة ، وذكر النقض والفرق ، أسرار املناظرات ، وتقرير احلجج الصحيحة 

  واملعارضة ، واملنع ، على ما يشفي ، ويكفي ملن بصره اهللا ، وأنعم عليه بفهم كتابه،
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وإذا قيل هلم ال تفسدوا يف األرض قالوا إمنا حنن مصلحون أال إم هم : ( فمن ذلك قوله تعاىل 
املؤمنني واملنافقني فقال هلم املؤمنون ال تفسدوا يف األرض، فأجام ، فهذه مناظرة جرت بني ) املفسدون 

إمنا حنن مصلحون ، فكأن املناظرة انقطعت بني الفريقني ، ومنع املنافقون ما ادعى : املنافقون بقوهلم 
عليهم أهل اإلميان من كوم مفسدين ، وأن ما نسبوهم إليه إمنا هو صالح ال فساد ، فحكم العزيز 

  يم بني الفريقني بأن سجل على املنافقني أربع إسجاالتاحلك
  أحدها تكذيبهم

  والثاين اإلخبار بأم مفسدون
  )هم املفسدون: ( والثالث حصر الفساد فيهم بقوله 

  والرابع وصفهم بغاية اجلهل



  .وهو أنه ال شعور هلم البتة بكوم مفسدين
) أنؤمن كما آمن السفهاء : (  العلم يف قوهلم وتأمل كيف نفى الشعور عنهم يف هذا املوضع ، مث نفى

فنفى علمهم بسفههم ، وشعورهم بفسادهم ، وهذا ) أال أم هم السفهاء ، ولكن ال يعلمون : ( فقال 
أبلغ ما يكون من الذم ، والتجهيل أن يكون الرجل مفسدا، وال شعور له بفساده البتة ، مع أن أثر 

باد اهللا وهو ال يشعر به ، وهذا يدل على استحكام الفساد يف فساده مشهور يف اخلارج ، مرئي لع
  .مداركه وطرق علمه

وكذلك كونه سفيها ، والسفه غاية اجلهل وهو مركب من عدم العلم ، مبا يصلح معاشه ، ومعاده ، 
 العلم وإرادته خبالفه ، فإذا كان ذه املرتلة ، وهو ال يعلم حباله ، كان من أشقى النوع اإلنساين ، فنفي

عنه بالسفه الذي هو فيه متضمن إلثبات جهله ، ونفى الشعور عنه بالفساد الواقع منه متضمن لفساد 
  .آالت إدراكه 

فتضمنت اآليتان اإلسجال عليهم باجلهل ، وفساد آالت اإلدراك ، حبيث يعتقدون الفساد صالحا 
  .والشر خريا
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فأجام املنافقون ) آمنوا كما آمن الناس: ( املؤمنني قالوا هلم وكذلك املناظرة الثانية معهم أيضا ، فإن 
وتقرير املناظرة من اجلانبني أن املؤمنني دعوهم إىل اإلميان الصادر ) أنؤمن كما آمن السفهاء : ( بقوهلم 

 ، من العقالء باهللا ، ورسوله ، وأن العاقل يتعني عليه الدخول فيما دخل فيه العقالء الناصحون ألنفسهم
وال سيما إذا قامت أدلته وصحت شواهده ، فأجام املنافقون مبا مضمونه أنا إمنا جيب علينا موافقة 

العقالء ، وأما السفهاء الذي ال عقل هلم ، مييزون به بني النافع ، والضار ، فال جيب علينا موافقتهم ، 
  فرد اهللا تعاىل عليهم ، وحكم للمؤمنني

ة أنواع ، احدها تسفيههم ، الثاين حصر السفه فيهم ، الثالث نفي العلم وأسجل على املنافقني بأربع
  .عنهم ، الرابع تكذيبهم فيما تضمنه جوام من دعواهم الترتيه من السفه

  فصل يف أنواع خطاب القرآن
  قال ابن اجلوزي يف كتابه النفيس اخلطاب يف القرآن على مخسة عشر وجها: ( قال يف اإلتقان 
  :لى أكثر من ثالثني وجها وقال غريه ع

  ).الذي خلقكم( خطاب العام واملراد به العموم كقوله اهللا : أحدها 
  ).يأيها الرسول بلغ ( ، ) أكفرمت بعد إميانكم : ( خطاب اخلاص ، واملراد به اخلصوص، كقوله : والثاين 
مل يدخل فيه األطفال ) بكم يأيها الناس اتقوا ر: ( خطاب العام ، واملراد به اخلصوص ، كقوله : الثالث 



  .واانني
، افتتح اخلطاب ) يأيها النيب إذا طلقتم النساء : ( خطاب اخلاص ، واملراد العموم ، كقوله : الرابع 

قال أبو ) اآلية . . يأيها النيب إنا أحللنا لك أزواجك : ( بالنيب ، واملراد سائر من ميلك الطالق ، وقوله 
  . اخلطاب له ، فلما قال يف املوهوبة خالصة لك علم أن ما قبلها له ، ولغريهبكر الصرييف كان إبتداء

  ) .يأيها النيب :( خطاب اجلنس ، كقوله: اخلامس 
  ) .يا بين إسرائيل: ( خطاب النوع ، حنو : السادس 
  ).يا نوح أهبط ) ( وقلنا يا آدم اسكن : ( خطاب العني حنو : السابع 
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  ) .يا عيسى إين متوفيك) ( يا موسى ال ختف ) ( دقت يا إبراهيم قد ص(
ومل يقع يف القرآن اخلطاب بيا حممد ، بل يأيها النيب ، يأيها الرسول ، تعظيما له ، وتشريفا وختصيصا 

  .بذلك عما سواه ، وتعليما للمؤمنني أال ينادوه بامسه
والذين آمنوا ( قع خطابا ألهل املدينة ، وهلذا و) .. يأيها الذين آمنوا : ( خطاب املدح ، حنو : الثامن 

  ).وهاجروا
  .أخرج ابن أيب حامت عن خيثمة ما تقرءون يف القرآن يأيها الذين آمنوا فإنه يف التوراة يأيها املساكني

يقول يأيها الذين آمنوا ( إذا مسعت اهللا : وأخرج البيهقي ، وأبو عبيد ، وغريمها ، عن ابن مسعود قال 
  .، فإنه خري يأمر به ، أو شر ينهى عنهفأوعها مسعك ) 

ولتضمنه ) قل يأيها الكافرون( ، ) يأيها الذين كفروا ال تعتذروا اليوم ( خطاب الذم ، حنو : التاسع 
اإلهانة مل يقع يف القرآن يف غري هذين املوضعني ، وأكثر اخلطاب بياأيها الذين آمنوا على املواجهة ، ويف 

  ) .قل للذين كفروا( ، ) إن الذين كفروا ( يبة إعراضا عنهم ، كقوله جانب الكفار جيء بلفظ الغ
خطاب الكرامة ، كقوله يأيها النيب ، يأيها الرسول ، قال بعضهم وجند اخلطاب بالنيب يف حمل : العاشر 

يأيها الرسول بلغ ما أنزل إليك : ( ال يليق به الرسول ، وكذا عكسه ، كقوله يف األمر بالتشريع العام 
قال وقد يعرب بالنيب يف مقام التشريع ) يأيها النيب مل حترم ما أحل اهللا لك : ( ويف مقام اخلاص ) من ربك 

  .، ومل يقل طلقت) يأيها النيب إذا طلقتم ( العام ، لكن مع قرينة إرادة العموم ، كقوله 
  ) .اخسئوا فيها وال تكلمون) ( فإنك رجيم ( خطاب اإلهانة حنو : احلادي عشر 
  )ذق إنك أنت العزيز الكرمي( خطاب التهكم حنو : ثاين عشر 

  ).يأيها اإلنسان ما غرك بربك الكرمي( خطاب اجلمع بلفظ الواحد ، حنو: الثالث عشر 



فذرهم ( إىل قوله ) . . يأيها الرسل كلوا من الطيبات( خطاب الواحد بلفظ اجلمع ، حنو : الرابع عشر 
  . ، إذ ال نيب معه وال بعدهفهو خطاب له وحده) يف غمرم 

)١/٢٨(  

  

) . . واصرب وما صربك إال باهللا( اآلية خطاب له وحده بدليل قوله . . وكذا قوله وإن عاقبتم فعاقبوا 
قال رب ( وجعل منه بعضهم ) قل فأتوا ( بدليل قوله ) فإن مل يستجيبوا لكم فاعلموا ( اآلية وكذا قوله 

  خطاب له تعاىل ، و ارجعون للمالئكةأي ارجعين ، وقيل رب ) ارجعون 
وقال السهيلي هو قول من حضرته الشياطني ، وزبانية العذاب فاختلط ، فال يدري ما يقول من الشطط 

  .، وقد إعتاد أمرا يقوله يف احلياة من رد األمر إىل املخلوقني
خازن النار، وقيل خطاب الواحد بلفظ اإلثنني حنو ألقيا يف جهنم ، واخلطاب ملالك : اخلامس عشر 

وجاءت ( خلزنه النار والزبانية ، فيكون من خطاب اجلمع بلفظ اإلثنني ، وقيل للملكني املوكلني يف قوله 
  .فيكون على األصل) كل نفس معها سائق وشهيد 
  ).قال قد أجيبت دعوتكما( وجعل املهدوي من هذا النوع 

  .ن هارون أمن على دعائه واملؤمن أحد الداعينيقال اخلطاب ملوسى وحده ألنه الداعي ، وقيل هلما ، أل
أي وياهرون وفيه ) فمن ربكما يا موسى : ( خطاب اإلثنني بلفظ الواحد ، كقوله : السادس عشر 

  :وجهان 
  .أحدمها أنه أفرده بالنداء إلدالله عليه بالتربية

  .واآلخر ألنه صاحب الرسالة واآليات وهارون تبع له ذكره ابن عطية
الكشاف آخر وهو أن هارون ملا كان أفصح من موسى ، نكب فرعون عن خطابه حذرا من ذكر يف 
  .لسانه
أفرده بالشقاء ألنه املخاطب أوال، : ، قال ابن عطية ) فال خيرجنكما من اجلنة فتشقى: ( ومثله 

غضاء عن واملقصود يف الكالم ، وقيل ألنه اهللا جعل الشقاء يف معيشة الدنيا يف جانب الرجال ، وقيل إ
  .ذكر املرأة كما قيل من الكرم ستر احلرم

أن تبوآ لقومكما مبصر بيوتا واجعلوا بيوتكم : ( خطاب اإلثنني لفظ اجلمع ، كقوله : السابع عشر 
  ) .قبلة

  )ألقيا( خطاب اجلمع بلفظ االثنني كما تقدم يف : الثامن عشر 

)١/٢٩(  

  



 وما تكون يف شأن وما تتلو منه من قرآن وال : (التاسع عشر خطاب اجلمع بعد الواحد ، كقوله 
، قال ابن األنباري مجع يف الفعل الثالث ليدل على أن األمة داخلون مع النيب، ومثله ) تعملون من عمل 

  ) .يأيها النيب إذا طلقتم النساء( 
  ) .وأقيموا الصالة وبشر املؤمنني( عكسه حنو : العشرون 

أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون ( بعد الواحد ، حنو خطاب اإلثنني : احلادي والعشرون 
  ) .لكما الكربياء يف األرض

  ) .فمن ربكما يا موسى( عكسه حنو : الثاين والعشرون 
) يأيها النيب اتق اهللا وال تطع الكافرين( خطاب العني ، واملراد به الغري ، حنو : الثالث والعشرون 

فإن كنت يف شك مما أنزلنا : ( ، ألنه كان تقيا وحاشاه من طاعة الكفار ، ومنه اخلطاب له واملراد أمته 
حاشاه من الشك ، وإمنا املراد باخلطاب التعريض ) اآلية . . إليك فاسأل الذين يقرءون الكتاب 

  .بالكفار
  .أخرج ابن أيب حامت عن ابن عباس يف هذه اآلية قال مل يشك ومل يسأل

  .وأحناء ذلك) فال تكونن من اجلاهلني ) ( اآلية . . سلنا من قبلك من رسلنا واسأل من أر( ومثله ، 
  ) .لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم( خطاب الغري ، واملراد به العني ، حنو : الرابع والعشرون 
 ( ،) أمل تر أن اهللا يسجد له ( اخلطاب العام الذي مل يقصد به خماطب معني ، حنو : اخلامس والعشرون 

مل يقصد بذلك خطاب معني ) ولو ترى إذ ارمون ناكسو رءوسهم ( ، ) ولو ترى إذ وقفوا على النار 
، بل كل أحد ، وأخرج يف صورة اخلطاب لقصد العموم ، يريد أن حاهلم تناهت يف الظهور حبيث ال 

  .خيتص ا راء دون راء ، بل كل من أمكن منه الرؤية داخل يف ذلك اخلطاب
خوطب به ) فإن مل يستجيبوا لكم: ( خطاب الشخص مث العدول إىل غريه ، حنو : والعشرون السادس 

إنا أرسلناك ( ومنه ) فهل أنتم مسلمون: ( ، بدليل ) فاعلموا أمنا أنزل بعلم اهللا : ( النيب ، مث قال للكفار
  .فيمن قرأ بالفوقية) إىل قوله لتؤمنوا . . شاهدا 

  .وين وهو اإللتفاتالسابع والعشرون خطاب التل

)١/٣٠(  

  

فقال هلا ولألرض ائتيا طوعا أو : ( خطاب اجلمادات ، خطاب من يعقل ، حنو : الثامن والعشرون 
  ) .كرها

  ) .وعلى اهللا فتوكلوا إن كنتم مؤمنني( خطاب التهييج ، حنو : التاسع والعشرون 
  ) .أسرفوايا عبادي الذين ( خطاب التحنن ، واإلستعطاف ، حنو : الثالثون 



يا بن أم ال تأخذ ) ( يا بين إا إن تك ) ( يا أبت مل تعبد ( خطاب التحبب ، حنو : احلادي والثالثون 
  ) .بلحييت 

  ) .فاتوا بسورة( خطاب التعجيز ، حنو : الثاين والثالثون 
عاىل هلذه خطاب التشريف ، وهو كل ما يف القرآن خماطبة بقل ، فإنه تشريف منه ت: الثالث والثالثون 

  .األمة ، بأن خياطبها بغري واسطة لتفوز بشرف املخاطبة
فإنه خطاب ألهل ) يا بين آدم : ( خطاب املعدوم ، ويصح ذلك تبعا ملوجود ، حنو : الرابع والثالثون 

  .ذلك الزمان ، ولكل من بعدهم
ه ، أزمة األمور كلها تأمل خطاب القرآن ، جتد ملكا له امللك كله ، وله احلمد كل: ( قال ابن القيم 

بيده ، ومصدرها منه ، ومردها إليه ، مستويا على العرش ، ال ختفى عليه خافية من أقطار مملكته ، عاملا 
مبا يف نفوس عبيده ، مطلعا على أسرارهم ، وعالنيتهم ، منفردا بتدبري اململكة، يسمع ويرى ، ويعطي 

رزق ، ومييت وحييي ، ويقدر ويقضي ، ويدبر األمور ومينع ، ويثيب ويعاقب ، ويكرم ويهني ، وخيلق وي
  .نازلة من عنده دقيقها وجليلها ، وصاعدة إليه ، ال تتحرك ذرة إال بإذنه ، وال تسقط ورقة إال بعلمه
فتأمل كيف جتده يثىن على نفسه ، وميجد نفسه ، وحيمد نفسه ، وينصح عباده ، ويدهلم على ما فيه 

هم فيه ، وحيذرهم مما فيه هالكهم ، ويتعرف إليهم بأمسائه، وصفاته ، سعادم ، وفالحهم ، ويرغب
ويتحبب إليهم بنعمه ، وآالئه ، يذكرهم بنعمه عليهم ، ويأمرهم مبا يستوجبون به متامها ، وحيذرهم من 

  نقمه ،

)١/٣١(  

  

هم بصنعه يف ويذكرهم مبا أعد هلم من الكرامة إن أطاعوه ، وما أعد هلم من العقوبة إن عصوه ، وخيرب
أوليائه ، وأعدائه ، وكيف كانت عاقبة هؤالء وهؤالء ، ويثىن على أوليائه بصاحل أعماهلم ، وأحسن 
  .أوصافهم ، ويذم أعداءه بسيء أعماهلم ، وقبيح صفام ، ويضرب األمثال وينوع األدلة والرباهني 

ادق ، ويكذب الكاذب ، وجييب على شبه أعداءه بأحسن األجوبة ، أحسن األجوبة ، ويصدق الص
ويقول احلق ، ويهدي السبيل ، ويدعو إىل دار السالم ، ويذكر أوصافها ، وحسنها ونعيمها ، وحيذر 

  .من دار البوار ، ويذكر عذاا ، وقبحها ، وآالمها 
ويذكر عباده فقرهم إليه ، وشدة حاجتهم إليه من كل وجه ، وأم ال غىن هلم عنه طرفة عني ، 

ناه عنهم ، وعن مجيع املوجودات ، وأنه الغين بنفسه عن كل ما سواه ، وكل ما سواه فقري ويذكرهم غ
إليه ، وأنه لن ينال أحد ذرة من اخلري فما فوقها إال بفضله ورمحته ، وال ذرة من الشر فما فوقها إال 

  بعدله وحكمته ،



م، ومقيم وتشهد من خطابه عتابه ألحبابه ألطف عتاب ، وأنه مع ذلك مقيل عثرام، وغافر زال
أعذارهم ، ومصلح فسادهم ، والدافع عنهم ، واحلامي عنهم ، والناصر هلم ، والكفيل مبصاحلهم ، 

واملنجي هلم من كل كرب ، واملويف هلم بوعده، وأنه وليهم الذي ال ويل هلم سواه ، فهو موالهم احلق 
  .ونصريهم على عدوهم ، فنعم املوىل ونعم النصري

  ما حذف يف القرآنفصل في
  ذكر أسبابه: قال السيوطي يف اإلتقان 

  .منها جمرد االختصار ، واالحتراز عن العبث، لظهوره
ومنها التنبيه على أن الزمان يتقاصر عن اإلتيان باحملذوف ، وأن االشتغال بذكره ، يفضي إىل تفويت 

، فناقة ) ناقة اهللا وسقياها : ( وله تعاىل املهم ، وهذه هي فائدة باب التحذير واإلغراء ، وقد اجتمعا يف ق
  .اهللا حتذير بتقدير ذروا ، و سقياها إغراء بتقدير الزموا

)١/٣٢(  

  

إمنا حيسن احلذف لقوة : ومنها التفخيم ، واإلعظام ملا فيه من اإلام ، قال حازم يف منهاج البلغاء . 
دها طول وسآمة فيحذف ، ويكتفي بداللة الداللة عليه ، أو يقصد به تعديد أشياء ، فيكون يف تعدا

وهلذا القصد يؤثر يف املواضع : احلال ، وتترك النفس جتول يف األشياء املكتفي باحلال عن ذكرها ، قال 
  .اليت يراد ا التعجب ،والتهويل على النفوس

وصف ما فحذف اجلواب إذ كان ) حىت إذا جاءوها وفتحت أبواا : ( ومنه قوله يف وصف أهل اجلنة 
جيدونه ، ويلقونه عند ذلك ال يتناهى ، فجعل احلذف دليال على ضيق الكالم عن وصف ما يشاهدونه ، 

  .وتركت النفوس تقدر ما شاءته ، وال تبلغ مع ذلك كنه ما هنالك
  .أي لرأيت أمرا فظيعا ال تكاد حتيط به العبارة) ولو ترى إذ وقفوا على النار: ( وكذا قوله 

( ونون ) يوسف أعرض: (  لكثرة دورانه يف الكالم ، كما يف حذف حرف النداء ، حنو ومنها التخفيف
  ).والليل إذا يسر( وياء ) واملقيمي الصالة ( واجلمع السامل ، ومنه قراءة ) مل يك 

عادة العرب أا إذا عدلت بالشيء عن : وسأل املؤرج السدوسي األخفش ، عن هذه اآلية ، فقال 
: ( ه ، والليل ملا كان ال يسرى ، وإمنا يسرى فيه ، نقص منه حرف ، كما قال تعاىل معناه نقصت حروف
  .األصل بغية ، فلما حول عن فاعل نقص منه حرف) وما كانت أمك بغيا 

  ).فعال ملا يريد( ، ) عامل الغيب والشهادة ( كونه ال يصلح إالّ له حنو : ومنها 
وهو نوع من داللة احلال اليت لساا :  ، قال الزخمشري شهرته حىت يكون ذكره وعدمه سواء: ومنها 



ألن هذا مكان شهر بتكرر ) تساءلون به واألرحام : ( أنطق من لسان املقال ، ومحل عليه قراءة محزة 
  .اجلار، فقامت الشهرة مقام الذكر

)١/٣٣(  

  

. . ني قال رب السموات قال فرعون وما رب العامل: ( صيانته عن ذكره تشريفا ، كقوله تعاىل : ومنها 
حذف فيها املبتدأ ، يف ثالثة مواضع ، قبل ذكر الرب ، أي هو رب، اهللا ربكم، اهللا رب ) اآليات 

املشرق ، ألن موسى استعظم حال فرعون، وإقدامه على السؤال ، فأضمر اسم اهللا تعظيما ، وتفخيما ، 
  ،) إليك أي ذاتك رب أرين أنظر : ( ومثله يف عروس األفراح ، بقوله تعاىل 

  .أي هم ، أو املنافقون) صم بكم ( صيانة اللسان عنه حتقريا له حنو : ومنها 
واهللا يدعو إىل دار ( أي على العبادة ، وعلى أمورنا كلها ، ) وإياك نستعني ( ومنها قصد العموم حنو 

  .أي كل واحد) السالم 
  .ي وما قالكأ) ما ودعك ربك وما قلى ( ومنها رعاية الفاصلة ، حنو 

أي ولو شاء هدايتكم ، ) ولو شاء هلداكم: ( قصد البيان بعد اإلام ، كما يف فعل املشيئة ، حنو : ومنها 
فإنه إذا مسع السامع ، ولو شاء تعلقت نفسه مب شاء انبهم عليه ال يدري ما هو ، فلما ذكر اجلواب ، 

  .استبان بعد ذلك 
ن مفعول املشيئة مذكور يف جواا ، وقد يكون مع غريها وأكثر ما يقع ذلك بعد أداة شرط ، أل

  )وال حييطون بشيء من علمه إال مبا شاء: ( استدالال بغري اجلواب ، حنو 
ملن ( وقد ذكر أهل البيان أن مفعول املشيئة واإلرادة ، ال يذكر إال إذا كان غريبا ، أو عظيما ، حنو 

وإمنا اطرد أو كثر حذف مفعول املشيئة ، دون ) ذ هلوا لو أردنا أن نتخ( ، ) شاء منكم أن يستقيم 
سائر األفعال ، ألنه يلزم من وجود املشيئة ، وجود املشاء فاملشيئة املستلزمة ملضمون اجلواب ، ال ميكن 

  أن تكون إال مشيئة اجلواب ، ولذلك كانت اإلرادة مثلها يف اطراد حذف مفعوهلا ،
وإذا حذف بعد لو ، فهو املذكور يف جواا : قصى القريب ، قالوا ذكره الزملكاين ، والتنوخي يف األ

  أبدا ،
فإن املعىن لو شاء ربنا إرسال الرسل ، ) لو شاء ربنا ألنزل مالئكة : ( وأورد يف عروس األفراح ، قالوا 

  ألنزل مالئكة ، ألن املعىن معني على ذلك
  فصل

  التكرار يف القرآن له فوائد

)١/٣٤(  



  

  : يف اإلتقان قال السيوطي
وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون ، أو حيدث هلم ( التقرير ، وقد قيل الكالم إذا تكرر تقرر ، : منها 
  ) .ذكرا
  .التأكيد: منها 
  .يف قصة مؤمن آل فرعون ) يا ( التنبه على ما ينفي التهمة ليكمل الكالم بالقبول ، ومنه تكرار : منها 
إن ربك للذين ( شي تناسي األول ، أعيد ثانية ، تطرية له ، وجتديدا لعهده ، إذا طال الكالم وخ: منها 

  ).عملوا السوء جبهالة مث تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم 
  .احلاقة ما احلاقة : منها التعظيم والتهويل 

به األول ، وهذا القسم يسمى بالترديد تعدد املتعلق ، بأن يكون املكرر ثانيا متعلقا بغري ما تعلق : منها 
اهللا نور السموات واألرض ، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح ، املصباح يف زجاجة ، ( ، كقوله تعاىل

فإا وإن تكررت نيفا ) فبأي آالء ربكما تكذبان ( ومنه قوله تعاىل ) الزجاجة كأنه كوكب دري 
هلذا زادت على ثالثة ، ولو كان اجلميع عائدا إىل شيء وثالثني مرة ، فكل واحدة تتعلق مبا قبلها ، و

  .واحد ، ملا زاد على ثالثة ، الن التأكيد اليزيد عليها
  فصل

لقي عمر بن : أخرج السلفي يف املختار من الطيوريات ، عن الشعيب قال : قال السيوطي يف اإلتقان 
ين القوم ، قالوا أقبلنا من الفج العميق اخلطاب ركبا يف سفر فيهم ابن مسعود ، فأمر رجال يناديهم من أ

وأمر رجال أن يناديهم أي القرآن أعظم ، فأجابه عبد : ، نريد البيت العتيق ، فقال عمر إن فيهم لعاملا 
إن اهللا يأمر : نادهم أي القرآن أحكم، فقال ابن مسعود : اهللا ال إله إال هو احلي القيوم ، قال : اهللا 

فمن يعمل مثقال ذرة خريا :  ذي القرىب، قال نادهم أي القرآن أمجع ، فقال بالعدل واإلحسان وإيتاء
من يعمل سوءا جيز به ، : يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ، فقال نادهم أي القرآن أحزن ، فقال 

اآلية، فقال أفيكم ابن . . فقال نادهم أي القرآن أرجى، فقال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم 
  .عود قالوا نعممس

  .أخرجه عبد الرزاق يف تفسريه بنحوه

)١/٣٥(  

  

أعدل آية يف القرآن إن اهللا يأمر بالعدل واإلحسان ، : وأخرج عبد الرزاق أيضا عن ابن مسعود قال 
  .وأحكم آية فمن يعمل مثقال ذرة خريا يره إىل اخرها



  ن اهللا يأمر بالعدل واإلحسانإن أمجع آية يف القرآن للخري والشر إ: وأخرج احلاكم عنه قال 
قل يا عبادي الذين ( ، وأخرج الطرباين عنه قال ما يف القرآن آية أعظم فرجا من آية يف سورة الغرف 

وما يف القرآن آية أكثر تفويضا من آية يف سورة النساء القصرى ـ أي ) اآلية . . أسرفوا على أنفسهم 
  .اآلية  . . سورة الطالق ـ ومن يتوكل على اهللا فهو حسبه

مسعت رسول اهللا : وأخرج أبو ذر اهلروي يف فضائل القرآن من طريق حيىي بن يعمر عن ابن مسعود قال 
وأعدل آية يف القرآن إن اهللا يأمر . . إن أعظم آية يف القرآن اهللا ال إله إال هو احلي القيوم : يقول 

 يعمل مثال ذرة خريا يره ومن يعمل إىل آخرها ، وأخوف أية يف القرآن فمن. . بالعدل واإلحسان 
مثقال ذرة شرا يره ، وأرجى آية يف القرآن قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم ال تقنطوا من رمحة 

  هت.أ. إىل آخرها. . اهللا 
  انتهت اخلالصة

 أعمالنا ، ونسأل اهللا تعاىل أن يغفر لنا ما أسرفنا على أنفسنا ، ويعاملنا بعفوه العظيم ، وأن يتقبل منها
وخنتم بالصالة والسالم األمتني األكملني على الرسول األمني وخامت األنبياء أمجعني حممد وعلى آله 

  وصحبه األطهار امليامني ، آمني

)١/٣٦(  

  


